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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

رســوله سـم هللا الـرحمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده و �
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
 ادًا َوَأنـــُتمْ نــدَ  أَ {َفـــَال َتْجَعُلــوْا هللِِّ : "�ـــاب قــول هللا تعــالى: -تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام المجـــدد 

 .]٢٢[البقرة:َتْعَلُمون} 
 لـىع النمـل یـبدب من أخفى الشرك، هو: األنداد: اآل�ة في -ماعنه هللا رضي- عباس ابن قال

 �لبـة واللـ: وتقول وحیاتي، ،ةفالن �ا وحیاتك �هللا: تقول أن وهو، اللیل ظلمة في سوداء صفاةٍ 
 هللا شـاء مـا: لصـاحبه الرجـل وقـول ،اللصـوص نـاألتا الدار في البط ولوال. اللصوص ألتانا هذا

 .حاتم أبي ابن رواه .شرك �ه �له هذا افالنً  فیها تجعل ال ،وفالن هللا لوال: الرجل وقول ،وشئت
َمــْن «: -قــال وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول أن -عنــه هللا رضــي- الخطــاب بــن عمــر وعــن

ِ َفَقْد َ�َفَر َأْو َأشْ   .لحاكما وصححه وحسنه الترمذي، رواه »َركَ َحَلَف ِ�َغْیِر للااَّ
 ".ا�اذ�ً  �اهلل أحلفُ  ألن: مسعودٍ  ابن وقال

 أحلفَ 
 .اصادقً  �غیره أحلف أن من إليَّ  ا أحب�اذ�ً  �اهلل أحلفَ  ألن"

ُ  ال َتُقوُلوا: َما«: -قال وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- حذ�فة وعن َشـاَء للااَّ
ُ ُثمَّ َشاَء ُفالنٌ  ،َوَشاَء ُفالنٌ   .صحیح دٍ �سن داود وأب رواه» َوَلِكْن ُقوُلوا: َما َشاَء للااَّ

 ثـم �ـاهلل :�قـول أن و�جـوز. و�ك �اهلل أعوذ الرجل: �قول أن كره�ُ  أنه: النخعي إبراهیم عن وجاء
 .وفالن هللا لوال :تقولوا وال ،فالن ثم هللا لوال: و�قول: قال ،�ك
 :مسائل فیه

 .األنداد في البقرة آ�ة فسیرت: األولى
 عــمت أنهــا� األكبــر الشــرك فــي النازلــة اآل�ــة �فســرون  -عــنهم هللا رضــي- الصــحا�ة أن: الثانیــة
 .األصغر
 .شرك هللا �غیر الحلف أن: الثالثة
 .الغموس الیمین من أكبر فهو اصادقً  هللا �غیر حلف إذا أنه: الرا�عة

 ".اللفظ في وثم الواو بین الفرق : الخامسة
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
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ِ أَ "�ــاب قـول هللا تعـالى:  :-تعـالى رحمـه هللا–فیقـول المؤلـف  ُمــون} نـُتْم َتْعلَ نـَدادًا َوأَ {َفـَال َتْجَعُلــوْا هللِّ
ــ {�ــا فــي ســورة البقــرة فــي أوائلهــا -عــالجــلَّ و –هــذا تعقیــٌب لقولــه " ]٢٢[البقــرة: ْا اُس اْعُبــُدو َأیَُّهــا النَّ

ي الغا�ـة مـن �ـل شـيء التقـوى هـ ]٢١[البقـرة: َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمـن َقـْبِلُكْم َلَعلَُّكـْم َتتَُّقـون}
ون} ِلَیْعُبــــدُ  َس ِإالَّ {َوَمــــا َخَلْقــــُت اْلِجــــنَّ َواِإلنــــ: -جــــلَّ وعــــال–حتــــى مــــن العبــــادة التــــي قــــال هللا 

ــذار�ات: قــوى الغا�ــة مــن الصــالة التقــوى، الغا�ــة مــن الز�ــاة التقــوى، الغا�ــة مــن الصــیام الت ]٥٦[ال
{َفَمـن الغا�ة من الحج التقوى بـدلیل  ]١٨٣[البقرة:{َكَما ُ�ِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقون} 

َل ِفي َیْوَمْیِن َفالَ  َر َفال ِإْثَم َعلَ َتَعجَّ  .]٢٠٣البقرة:[ِن اتََّقى} ْیِه ِلمَ  ِإْثَم َعَلْیِه َوَمن َتَأخَّ
تقـوى، والغا�ـة التـي هـذه حقیقـة ال » ُأمُّهُ َ�َیْوِم َوَلَدْتهُ  من ذنو�ه َمْن َحجَّ َفَلْم َیْرُفْث َوَلْم َ�ْفُسْق َرَجعَ «

وهــو العبــادة، العبــادُة مــن أجــل التقــوى لهــدف  اهــي غا�ــة الغا�ــات التقــوى، فكــون اإلنســان مخلوًقــ
 .]١٨٣[البقرة:{َلَعلَُّكْم َتتَُّقون} 

َماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السَّ   ِ�ـِه ِمـَن الثََّمـَراِت ِرْزقـاً  اء َفَأْخَرجَ َماء مَ {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراشًا َوالسَّ
ِ َأنَدادًا َوَأنتُ  علمون أن هللا هو الذي خلقهم، و�علمون أن � ]٢٢[البقرة:ْم َتْعَلُمون} لَُّكْم َفَال َتْجَعُلوْا هللِّ

 هللا هو الذي یرزقهم وُ�نزل لهم المطر من السماء.
ِ َأنـَدادًا َوَأنـُتْم َتْعَلُمـون}   ذه األمـور �لهـا الخلـق والـرزق مـن تعلمـون هـ ]٢٢[البقـرة:{َفَال َتْجَعُلـوْا هللِّ

 داًدا!!وتجعلون له أن -جلَّ وعال–هللا 
مثیـل والنـد هـو الشـر�ك وال "الشـرك هـو: األنـداد: اآل�ـة فـي -مـاعنه هللا رضـي- عبـاس ابن قال"

نـد والنظیر، فاألنداد هو الشرك، وهذا تفسیٌر لفظـي أو معنـوي؟ لفـظ النـد هـو الشـرك أو الشـر�ك؟ ال
لـوه شر�ك الـذي جعهو الشر�ك، فتفسیره األنداد �الشرك �ما یؤول إلیه من اإلشراك �الند الذي هو ال

 ا وشر�ًكا، ومثیًال ونظیًرا.ند�  -جلَّ وعال–هلل 
 مـن أخفـى" "اللیـل ظلمة في سوداء صفاةٍ  على النمل بیبد من أخفى" :-مارضي هللا عنه–قال 

 دبیب النمل هل له صوت؟ "النمل بیبد
 طالب: ال.

صــوت، ومــا دونــه �عنــي إذا وقــع علــى األرض ِجــرم �بیــر صــار لــه  ،كـل شــيٍء لــه وقــع �قــدر وزنــه
دونه في الصوت، لكن النمل على صفاة �عني لـو وقـع شـيٌء لـه ِجـرم ولـو َقـل علـى شـيٍء یتحـرك 

 النمــل بیــبد مــن أخفــى"و�هتــز صــار لــه صــوت، لكــن الصــفاة الملســاء؟ صــفاة �مشــي علیهــا نمــل 
ة لمـا تـلبأ" غا�ة في الخفاء، ولو قیل: إنها لیلة لیس لها صوٌت اللیل ظلمة في سوداء صفاةٍ  على

 ُ�عد، لیس لها صوت �حسب سمع المخلوق، و�ال سمع الخالق ال �خفى علیه شيء.
 طالب:........ 

 ؟ماذا
 طالب:........ 
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 �شمل هذا وهذا؛ ولذلك الظلمة تؤ�د الرؤ�ة، والدبیب األصل في الدبیب الصوت.
یــب طیــب لــو حلــف شــخص أن دب "اللیــل ظلمــة فــي ســوداء صــفاةٍ  علــى النمــل بیــبد مــن أخفــى"

 ما �حنث؟أم النمل لیس له صوت �حنث 
 طالب: ما �حنث.

 �حسب إدراكه ما �حنث.
هــذا الكــالم مــن حبــر األمــة وترجمــان القــرآن �جعــل المســلم علــى وجــل وخــوٍف شــدید أن �قــع فــي 

�ـة الشرك وهـو ال �شـعر، فـإذا �ـان فـي الخفـاء بهـذه المثا�ـة، إذا �ـان الشـرك فـي الخفـاء بهـذه المثا
 ه أحـد؛ ولـذا جـاءت الكفـارة لمـن وقـع فـي الشـرك وهـو ال �شـعر أن �سـتعیذ �ـاهلل أنَقل أن ینجو من

، ُ�شــرك �ــه وهــو �علــم، وأن ُ�شــرك �ــه و�ســتغفر لمــا ال �علــم، �ســتعیذ �ــاهلل أن ُ�شــرك �ــه وهــو �علــم
ن و�ســتعیذ �ــاهلل أن ُ�شــرك �ــه وهــو ال �علــم، �ســتعیذ �ــاهلل مــن هــذا الشــرك الــذي �قــع فیــه، و�ذا �ــا

 ال ُبد أن �قع فیه اإلنسان إال من عصمه هللا.فالخفاء بهذه المثا�ة الشرك �
ــ �هللا: تقــول أن وهــو" ــ "كِ وحیاِت ــَك ُضــبطت اللفــظ علــى أنهــا خطــاب للمــذ�ر، وعلــى أن ه أو وحیاِت

 خطاب للمؤنث.
"�ــا ق ســم �ــالمخلو قأو حیاتُــَك  "وحیاِتــِك" -جــلَّ وعــال–قســم �ــاهلل  "�هللا"أو وحیاِتــَك،  "كِ وحیاِتــ �هللا"

َ�َفـَر َأْو   َفَقـدْ َمْن َحَلَف ِ�َغْیـِر للااَِّ «أو �ا فالن على حسب الروایتین، والقسم �المخلوق شـرك  فالنة"
ن على ما سیأتي، ولكنه شرٌك في األصل أصغر، إال إذا زعم أن للمخلوق المحلوف �ه م »َأْشَركَ 

 العظمة والتعظیم ما ُ�ساوي عظمة الخالق أو ُ�قار�ه.
 ُ�قسم �حیاته �ذلك. ""وحیاتي

لیبـة �ُ " الكلبـة أو الكلـب عموًمـا �عـض الروا�ـات �التصـغیر اللصـوص ألتانا هذا �لبة لوال: وتقول"
ترتفـع أصـواتها، و�سـتیقظ أهـل الـدار، فـال  ،ألتانا اللصوص، الكـالب إذا جـاء شـخٌص غر�ـب تنـبح

 ، فال شك أن ُنباح الكلب سبب.ًئایدرك اللص منهم شی
دخـال إذا جاء أحد، فهي سـبب، لكـن إ اكذلك ُتصدر أصواتً " اللصوص ألتانا الدار يف البط ولوال"

 ،-جـلَّ وعـال–هذه األمثلة في الشرك؛ لعدم االلتفات إلـى المسـبب مـع الـذهول مـا یلتفتـون إلـى هللا 
  وهو الذي وقاهم من هؤالء اللصوص.

نهـار أو علـى لیـل  شـغاًال المسـجل  جل إذا خرج من الدار أو سـافر �جعـل�عض الناس �شغل المس
فیُكــف عــن  ،، فـاللص �ظــن أن أهــل الـدار موجــودون مـن هــذا، فتجــده شــغاًال  إذاعـة القــرآن أو شــيء

 ما یدخل؟ أم السرقة، فهل یدخل من ضمن األمثلة التي ُذِكرت في الباب، یدخل 
 طالب:........

  أنا ما أسأل عن الحكم.  
 طالب:........
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 مثل األسباب المذ�ورة أو �ختلف عنها؟   اآلن نحن التفتنا إلى سبب 
 طالب: نفسها.

 هو القصد واضح.
 طالب:........
 فهمنا المثال؟

 طالب: واضح.
 ن هــذه مخلوقـات ال أثـر لهـا، والقـرآن بذاتـه جعــل هللاأالمثـال واضـح، والتنظیـر ظـاهر، لكـن الفـرق 

ه �طـرد اللصـوص، فیه من األثر ما فیـه، لـه خصـائص تختلـف عـن غیـره، فهـل مـن خصائصـه أنـ
 كما أن من خصائصه الشفاء؟   

 طالب: لو أن المكلف �قرأه بنفسه فإنه حرز.
ن أاآلن هــذا مســجل، وصــاحب الــدار غیــر موجــود جــاء لــص وســمع المســجل وهــرب، قــال: أكیــد 

صــاحب البیــت موجــود ومســتیقظ، هــل �كــون هــذا مثــل الــبط الــذي ســمع اللصــوص أو الكلــب الــذي 
  نقول: إن هذا صوت وهذا صوت؟   سمع الغر�ب النبح، هل

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 �ختلف؟ لماذا

 طالب:........
 طیب.

 طالب:........
ي ذعلینــا اللصــوص، التنظیــر مــن هــذه الحیثیــة، صــاحب البیــت الــ لهجــمأنــت تقــول: لــوال المســجل 

 سافر �قول: لوال المسجل أو لوال القرآن ألتانا اللصوص.
 .طالب:.......

 .نعم
 طالب:........

 الجیران أنه جاء لصوص وحاولوا �الباب، وسمعوا المسجل وهر�وا. ال �خبر
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
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ألن فیـــه وجـــه اتفـــاق ووجـــه اخـــتالف، إذا �ـــان االعتقـــاد �الصـــوت ذاتـــه فالصـــوت صـــوت القـــارئ، 
هـذا ف مبارً�ا من بر�ته طـرد اللصـوص فیدخل في األمثلة، و�ذا �ان من بر�ة القرآن الذي أنزله هللا

  شيء آخر.
لیــل  نــأتي إلــى حكــم المســألة الفرعیــة فــي هــذا البــاب، المســألة الفرعیــة ُحكــم جعــل المســجل شــغاًال 

 نهار؛ لطرد الجن، والسیما �سورة البقـرة، ومـا جـاء فیـه النصـوص، والمكلـف ال �سـتمع، القـرآن فـي
 سمع من غیر استماع.األصل إنما ُأنزل للعمل �ه ما ُأنزل لیُ 

ولــــذا �قــــول أهــــل العلــــم فــــي ســــجود الــــتالوة: �ســــجد المســــتمع دون الســــامع، فالســــامع ال أجــــر لــــه، 
 والمستمع �القارئ.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 �هللا إذا شغله مجرد امتهان. 

 طالب:........
ـــَك  هـــو مـــا ُأنـــزل لهـــذا، القـــرآن ُأنـــزل ـــاُه ِإَلْی ـــاٌب َأنَزْلَن بَّ {ِكَت ـــدَّ ـــاَرٌك لَِّی ـــِه} ُروا آَ�اُمَب لتـــدبر ل ]٢٩[ص:ِت

 واالعتبار، والعمل �ه.
 طالب:........

 حكمه؟  ماالسیارة  فيي �ضع المصحف الذ
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

غل امتهــان، وابتــداع مــا ُأنــزل لهــذا، نعــم مــن أهــل العلــم مــن المشــا�خ مــن ُ�فتــي أنــه ال مــانع أنــه �شــ
 لوغ.مجرد ب ]١٩[األنعام:{ُألنِذَرُكم ِ�ِه َوَمن َبَلَغ}  ن في بلوغه ألي مكانو�ر�ة القرآ

 فعلى �ل حال المسألة خالفیة، واألحوط واألولى أن ُ�صان �الم هللا من االمتهان.
 طالب:........

 مثله.، نعم
 طالب:........

 �قول: لوال التلفز�ون ألتانا اللصوص.
 طالب:........

 ف �اختالف ما �قر في القلب.هو المسألة تختل
 طالب:........
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مــن  مقار�ـة، لكــن الكـالم علـى مــا یـدور فــي القلـب إذا �ـان اعتمــاده علـى السـبب اعتمــاًدا �لی�ـا، نعـم
 وهـو النـافع، وهـو -جـلَّ وعـال–غیر نظٍر إلـى المسـبب فهـذا الشـرك، و�ن رأى أن الُمسـبب هـو هللا 

ات ینصـــرف النـــاس أو یتوقـــع اللـــص أن صـــاحب الضـــار، وهـــو الـــدافع، وهـــذه مجـــرد أســـباب أصـــو 
 البیت ُمستیقظ و�هرب �سبب ذلك، فاألمر أخف.

قـالوا عــن لــص قفــز علــى بیــت طلــع إلــى الســطح فــي لیلــٍة مطیــرة، فأصــحاب البیــت رجــل �بیــر فــي 
ن الحر�ــة، ان فــي أســفل البیــت تحــت المكــان الــذي �مشــي فیــه اللــص و�ســمعاالســن وعجــوز نائمــ

�ــأتي لــص، اللــص ذ�ــي فــي  أن فــي لــص فــي الســطح، قــال لهــا: مــا ُ�مكــن فقالــت المــرأة لزوجهــا:
الغالــب مــا �مشــي علــى الســطح �مشــي علــى الجــدران مــا �ســمع لقنــوه، فســمع الكــالم وطلــع علــى 

فقالــت: مــاذا  مــهزلــق، یــوم ســقط طلــع الشــایب ألالجــدار فمطــر  لوجــودالجــدار وســقط فــي الحــوش؛ 
بنــا هنــا، �مجــرد أن طلــع علــى الجــدار والجــدار ء جــاي األمس، قــال: رأ�ــك الــذ�ــقــال: رأ�ــك  حــدث؟

 ...اللصوقع ف المطر من زلق
 .-جلَّ وعال-نعود إلى الباب الذي هو من أخطر األبواب وهو جعل األنداد هلل 

{َوَأنُتْم هو ال �علم و ا غیر مؤثر؟ الذي �جعل هلل ند� أم هذا القید مؤثر  ]٢٢[البقرة:{َوَأنُتْم َتْعَلُمون} 
ــ مــا هــو الكــالم عــن وقــوع الشــرك عــن جهــل الكــالم عــن وقــوع الشــرك مــن  ]٢٢[البقــرة:ون} َتْعَلُم

 شخٍص �عرف أن هللا هو الذي خلقه، َمن �ان ُینكر وجود الخالق مثًال ما یدخل في الباب؟
 طالب: ما یدخل.

 یدخل؟ لم لماذایدخل، 
 وهذا ال �علم. ]٢٢[البقرة:{َوَأنُتْم َتْعَلُمون}  طالب: قال:

الـذي و ؛ ألنهم �علمون، وال �ستوي الذي �علم اك قیود مؤثرة، وفهوم ولغات �عني هؤالء أشد ُعتبً هنا
 ال �ستوون، لكن لو قال: أنا ما أعلم أن هللا خلقني یبرأ؟ ،ال �علم

 طالب:........
  .نعم

 طالب:........
 بال شك.

واو الخـالق والمخلـوق �ـال �عني قرن بین" وشئت هللا شاء ما: لصاحبه الرجل وقولعلى �ل حال "
 التي تقتضي التشر�ك.

احبه: مـا لكـن لـو قـال لصـ "شـرك �ـه �لـه هـذا افالًنـ افیهـ تجعـل ال وفـالن هللا لـوال: الرجـل وقول"
 .شاء هللا ثم شئت، أو قال الرجل: لوال هللا ثم فالن

    .كما سیأتي �عني �العطف �الواو"ال تجعل فیها فالًنا" 
 طالب:........
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ُ َوَشـاَء ُفـالنٌ «ذ�فة: حدیث ح ُ ُثـُلـوا: َمـا َشـَوَلِكـْن ُقو « اآلتـي» ال َتُقوُلوا: َمـا َشـاَء للااَّ مَّ َشـاَء اَء للااَّ
وثـم  ألن ثم تقتضي الترتیب، العطف مع الترتیب والتراخي، فعرفنا أن الواو ممنوعـة ِشـرك، »ُفالنٌ 

عطـــف �الفـــاء فیهـــا ترتیـــب مـــع  جـــائزة؛ ألن مرتبـــة المخلـــوق متراخیـــة عـــن مرتبـــة الخـــالق، لكـــن لـــو
 التعقیب، ففیها شبه �الواو من جهة، وشبه بـ(ثم) من جهة.

 شــبهها بـــ(ثم) أنهــا تقتضــي الترتیــب، و�ــالواو إنهــا قر�بــٌة منهــا، ترتیــب لكنــه تعقیــب مالصــق بــدون 
 فاصل.

 طالب:........
ا.  تشر�ك، لكن ثم قر�بة جد�

 طالب:........
جـزم هي في األصل ترتیب؛ ولذلك ال ُ�جزم �منعها مثـل الـواو، وال �ُ  ،، ترتیباال ما تقتضي تشر�كً 

 �إ�احتها مثل ثم؛ ألنك إذا جعلـت المخلـوق فـي مرتبـٍة قر�بـٍة مـن الخـالق ولـو �ـان دونـه وقعـت فـي
 محظور.

 طالب:........
 لوال هللا ثم فالن؟
 طالب:........

 ســتعملونها فـي غیـر مواقعهــا، �قـول لــك:هـو اإلشـكال أن النــاس �سـتعملون (ثـم) وُ�بــالغون فیهـا، و�
جئنــا علــى هللا، ثــم علــى الطــائرة، ســوء أدب، وقــالوا: أمثلــة أشــد مــن ذلــك ســمعناها وســمعها غیرنــا 

جـلَّ –السیما من عامة الناس، �سمع أن (ثم) هـي المخرجـة مـن الشـرك تجعـل اإلنسـان �جعـل هللا 
عــل اســتعمالهم لهــا أحیاًنــا لتســلیطهم الف فــي مرتبــٍة ال یواز�هــا أي مخلــوق مــع التراخــي، لكــن -وعــال

على هللا �تسلیطهم إ�اه على المخلوق، ُسمع من �قول في �قیة طعام من �قول: حـافظوا علـى هـذا 
 عمـا الطعام فإنه ما َأكله إال جاب لفـظ الجاللـة ثـم الـدبیش، الغـنم ومـا الغـنم �سـوغ هـذا؟ تعـالى هللا

 ي مـا �عـرف و�سـمع؛ حتى وقعوا في عظـائم األمـور، الـذ�قولون، ُیبالغون في استعمال هذه العبارة
ي فـإننا ُننكر �ذا و�ذا، ونؤ�د على �لمة (ثم) وهم جایین من آفاق ما �عرفون هـذه األمـور �قعـون 

 أشیاء عظیمة.
 طالب:........

 نفس الشيء هذه �قولونها العوام، و�قولونها في أشیاء ال تلیق.
 طالب:........

ُ�طلـق وُ�ـراد �ـه التو�یـل، تو�لـت عـن فـالن، غیـر تو�لـت علـى فـالن، فقـد  معروف لكن التو�ـل قـد
له في فعل �عض األمور التي ینـوب فیهـا عنـه، و�خونـه التعبیـر و  �قـول �خونه التعبیر وُ�ر�د أنه و�َّ

 مثل هذا.
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وعلــى �ــل حــال علــى اإلنســان أن �حتــاط؛ ألن البــاب خطیــر، البــاب فــي غا�ــة الخطــورة، وهــو مــن 
 .-رضي هللا عنه-قة �ما ذ�ر ابن عباس الخفاء والد

ا مــن �ــاب التســو�ة �حیــث نعــم تجــد فــي المحار�ــب �كتــب هللا فــي جهــة، �محمــد فــي جهــة، هــل هــذ
وق، واحد، أحیاًنـا �كتبـون هللا الملیـك الـوطن، لكـنهم فـي الغالـب أن هللا �كتبونهـا فـ جعلها في صف

ُ�كتب لفظ الجاللـة فـي جهـة فـي الجهـة  والملیك والوطن �كتبونها تحت، هذا أمر سهل، لكن حینما
 الیمنى، �محمد في الجهة الیسرى هل فیه تسو�ة؟ 

 طالب:........
 المتصوفة �كتبون �ا هللا �ا محمد.

 طالب:........
لت �ـا محمـد صـارت �ـا مجیـد،  موجود في �عض المساجد المشهورة �انت في المسجد النبوي، فُعـدِّ

لت �ـا محمـد �ـا مجیـد، والمجیـد مـن أسـممن آثار الدول الماضـیة، مـن آثـار  اء الـدول السـا�قة، فُعـدِّ
 .-جلَّ وعال-هللا 

ـرح:{َوَرَفْعَنـا َلـَك ِذْ�ـَرك} : -جـلَّ وعـال-�ا محمـد، فـي قـول هللا  ذ�ـر حتـى ُتـذ�ر ال أُ «قـال:  ]٤[الشَّ
ى لــعفهــل هــذا یــدخل فیــه مــا ُ�كتــب  »معــي أشــهد أن ال إلــه إال هللا أشــهد أن محمــًدا رســول هللا

 المحار�ب؟ 
 طالب:........

 نوع مساواة، فمنعه هو المتعین. هَلبس، وفی ههو فی
 طالب:........

 فیه؟ ماذاصلِّ على محمد، 
 طالب:........

 ال ال هي مساواة مساواة، هي مساو�ة في االرتفاع في درجٍة واحدة، فتر�ها أولى.
 طالب:........

 هذه مقابلة معروفة.
 طالب:........

 المنع؛ ألن النص الوارد الثابت في الجواز (ثم). األولى
وصوا�ه عن ابـن عمـر، الحـدیث مـن مسـند ابـن عمـر " -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر وعن"

 ال من مسند عمر.  
د) ي معــه (تیســیر العز�ــز الحمیــالــذ" قــال وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول أن"رضــي هللا عنــه 

 معك؟
 طالب:........
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 �قول؟ ماذا
 رح الشیخ سلیمان وعن عمر.ش

 طالب:........
 ال أنا ما أر�د النص.

 طالب:........
 قال؟ ماذا ،ال ال، عندك تنبیه الشیخ سلیمان في الشرح

 طالب:........
 من حدیث ابن عمر ال من حدیث عمر.

 طالب:........
 ذ�ره في الحاشیة؟ حاشیة َمن؟

 طالب:........
ح الشـیخ سـلیمان أول الشـروح شـرح الشـیخ سـلیمان، ثـم �عـد األصل أصل األصول شـر  ن هم �أخذو 

ـــل مـــن شـــرح الشـــیخ ســـلیمان �ـــان ناقًصـــ �ملـــه الشـــیخ عبـــد  اذلـــك اخُتصـــر منـــه (فـــتح المجیـــد) وُ�مِّ
 .  -رحم هللا الجمیع -الرحمن بن حسن

 وصوا�ه �ما قلنا: عن ابن عمر. "الخطاب بن عمر وعن"
 قـالوا: إن" »كَ َفـَر َأْو َأْشـرَ َمْن َحَلَف ِ�َغْیِر للااَِّ َفَقْد �َ « :-قال وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن"

(أو) هــذه قــد تكــون للشــك هــل قــال: �فــر أو قــال: أشــرك، أو للتنو�ــع �عــض مــن �حلــف �غیــر هللا 
 �كفر، و�عض من �حلف �غیر هللا ُ�شرك؟
 طالب: الكفر �كون �معنى الشرك األكبر.

كفر �ما �كون أكبر �كون أصغر، �ما أن الشـرك �مـا �كـون هو على حسب ما �قر في القلب، وال
أكبر �كون أصغر، واألصل أصل الحكم في هذه المسألة أنه شرك أصغر إذا قارن الحلف تعظـیم 

 �فر أكبر. ،هذا شرك أكبر -جلَّ وعال–للمخلوق المحلوف �ه �تعظیم هللا 
ـــذي، رواه" ـــ الترم لـــذي شـــهر الحـــدیث الحســـن، اإلمـــام الترمـــذي هـــو ا" الحـــاكم وصـــححه نهوحسَّ

 تعر�فه عند الترمذي؟  ماوتعر�ف الحسن عنده 
 طالب:........

 الترمذي ما أنا أقول �لهم.
 طالب:........

 لو حفظنا ما تخبطنا، نعم.
 طالب:........

 صح، وسِلم من الشذوذ.
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 طالب:........
 �قول الحافظ العراقي:

: َمــــــــا َســــــــِلمْ   َوَقــــــــاَل الّترِمــــــــِذيُّ
 

ـــــــ   مْ ُذْوِذ َمـــــــَع َراٍو َمـــــــا اتُِّهـــــــِمـــــــَن الشُّ
 دْ ِ�َكــــــــِذٍب َوَلــــــــْم َ�ُكــــــــْن َفــــــــْردًا َورَ  

 
ــــ  ــــا انَف ــــَض َم ــــَن َ�ْع ــــْد َحسَّ ــــُت: َوَق  َردْ ُقْل

 �عني رغم هذه الشروط التي ذ�رها علیه مداخل �ثیرة یدخل فیه أنواع من الضعیف؛ ولذا الترمـذي 
نــه ظهــر لــه إ: -�ــان الكــالم ال ُ�ســلَّمو�ن –عنــده تســاهل شــدید فــي هــذا البــاب، حتــى قــال �عضــهم 

یف، وهـذا الكـالم لـیس �صـحیح، �االستقراء أن �ل ما �قول فیه الترمـذي: حـدیٌث حسـن، فهـو ضـع
ه في الحسن ال ُ�خرج أنواع من الضعیف.   كثیر  منها ضعیف، وحدُّ

: َما َسِلمْ  ُذْوِذ َمَع َراٍو َما اتُِّهمْ  (َوَقاَل الّترِمِذيُّ �غیـر الكـذب،  اكـون الـراوي متهًمـقـد � ِذب)ِ�َكـ ِمَن الشُّ
ــْرًدادون االتهــام �الكــذب ( اقــد �كــون ضــعیفً  ــْن َف ــْم َ�ُك جــه �مــا قــال و �عنــي: روي مــن غیــر َوَرْد)  َوَل

ــَرْد) ( ــا انَف ــَض َم ــَن َ�ْع ــْد َحسَّ ــُت: َوَق ــنه الترمــذيُقْل حــدیث عیــب �ــه النوهــذا ال  ،فاختــل الشــرط وحسَّ
رجاتــه الُحســن مــا عنــدنا إشــكال فــي الحــدیث، لكــن أصــل اصــطالح بذاتــه، الحــدیث ُمصــحح وأقــل د

 الترمذي في هذا الباب فیه ما فیه.
والحــاكم أوســع منــه خطــًوا فقــد صــحح �عــض األحادیــث الضــعیفة، و�ثیــر مــن األحادیــث الضــعیفة 
وأدخــل فــي مســتدر�ه علــى الصــحیحین �عــض مـــا ُوِصــف أو �عــض مــا ُحكــم علیــه �الوضــع مـــن 

�عنــي التصــحیح إذا وقــع خطــأ فــي �تــاب هــل ُ�صــحح فــي أصــل الكتــاب أو  ،األحادیــث، فهــو أشــد
 ُ�طبــع �مــا هــو وُ�نبــه علیــه فــي الحاشــیة؟ إذا �ــان لــه أدنــى احتمــال یبقــى �مــا هــو وُ�نبــه علیــه فــي

 الحاشیة.    
 طالب:........

، هعلیــ عــن طر�ــق عمــر ممــا لــم نطلــع ء�مكــن أنــه جــا ]٧٦[یوســف:{َوَفــْوَق ُ�ــلِّ ِذي ِعْلــٍم َعِلــیم} 
ب في الحاشیة.  فمثل هذا یبقى �ما هو وُ�صوَّ

فــي صــحیح مســلم، والحــدیث فــي البخــاري بــدون  »أفلــح وأبیــه إن صــدق«جــاء فــي صــحیح مســلم 
مما جعل �عض العلماء �حكم على روا�ـة مسـلم �الشـذوذ وأنهـا ال تثبـت،  ،»أفلح إن صدق«القسم 

 بوت، ثم البحث عن جوابها.ومادامت في صحیح مسلم ال مانع من الحكم علیها �الث
ـهیلي: إنـه وقـف علـى ُنسـخٍة  منهم من �قول: إن هذا �ـان قبـل النهـي، وهنـاك أجو�ـة منهـا قـول السُّ

�قــول: حصــل تصــحیف، قصــرت  »أفلــح �هللا إن صــدق«مــن صــحیح مســلم صــحیحٍة عتیقــة فیهــا 
بیـه، والـنقط فـي األصـل الالمان الالم األولى والثانیة في هللا لما قُصـرتا صـارتا فـي الصـورة مثـل وأ

ال �عتنــون �ــه، لكــن رســم الــالم غیــر رســم البــاء والیــاء، �قــول: فقصــرت الالمــان فصــارت الصــورة 
وأبیــه، ووقــف علــى نســخٍة صــحیحٍة مــن صــحیح مســلم �قــول: عتیقــة فیهــا �هللا، والتصــحیف وارد، 
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مـن �قـول: لكن على �ـل حـال غیـر وجـودة فـي صـحیح مسـلم، واألجو�ـة �مـا قـال أهـل العلـم مـنهم 
 هذا قبل النهي عن الحلف �اآل�اء.

 معنى التعظیم، لكن هذا �فـتح �جري على اللسان ال ُ�قصد �ه ومنهم من �قول �النووي: هذا شيءٌ 
النهي فـ�اً�ا لكل من حلف بنفسه، بروحه، �أبیه، �النبي، �الكعبة أن �قول: �هللا ما أقصد التعظیم، 

ِ َفَقْد َ�َفَر َأْو َأْشَركَ َمْن َحَلَف ِ�َغْیرِ «على عمومه  �اقٍ   .» للااَّ
لكم ألن الحلف وذ" اصادقً  �غیره أحلف أن من إليَّ  أحب ا�اذ�ً  �اهلل أحلفَ  ألن: مسعودٍ  ابن وقال"

هلل �اهلل �اذً�ا غا�ة ما فیه أنه �میٌن غموس، وهي مـن الكبـائر هـذا عنـد مـن �قـول: إن �ـل حلـٍف �ـا
ــا لیقتطــع �ــه مــال امــرٍئ كــاذب غمــوس، ومــنهم مــن �خــص الیمــین الغ مــوس �مــن حلــف �ــاهلل �اذً�

 مسلم.
نهــا �مــین أوأمــا إذا حلــف �غیــره ولــو �ــان صــادًقا فهــذا شــرك، وعلــى أكبــر تقــدیر أو أســواء احتمــال 

مــن أهــل العلــم، وهــو الــراجح عنــد شــیخ اإلســالم  ســهل مــن الشــرك؛ ألن الشــرك عنــد جمــعغمــوس أ
وَن دُ َ�ْغِفــُر َمــا وَ َرَك ِ�ــِه {ِإنَّ للاّاَ َال َ�ْغِفــُر َأن ُ�ْشــالنســاء: ابــن تیمیــة أنــه ال �قبــل الغفــران تشــمله آ�ــة 

ذَّب، ثـم �عـد هي تشمل الشرك األصغر، فإنه ال ُ�غفـر ال ُبـد أن ُ�عـ ]٤٨[النساء:َذِلَك ِلَمن َ�َشاء} 
 عذا�ه ُ�خَرج من النار بینما الكبائر تحت المشیئة، إن شاء عذَّ�ه و�ن شاء عفا عنه. 

 .......طالب:.
 ؟ماذا

 طالب:........
 حروف القسم �م؟

 طالب:........
 ثالثة: الواو، والباء، والتاء.

 طالب:........
وهـي  ،هو مـا ُ�طلـق علیـه قسـم؛ ولـذلك �عـض النـاس �قـول فـي قـولهم: لعمـري أو لعمـرك أنهـا قسـم

ر، لكــن فــي ن الــالم موطئــة لقســٍم محــذوف أو مقــدَّ إلــیس فیهــا شــيٍء مــن القســم، قــد �قــول قائــل: 
 األصل لیست �قسم.

 طالب:........
مــا قــال هــو: فــي األمانــة أو �األمانــة �عنــي أنــي أصــدقك، وأنــت مــؤتمٌن لــي فیمــا ُأحــدثك �ــه، فهــذه 

 األمانة التي حملتني إ�اها إلى آخر ما �قول، مع أن �ل لفظ �حتمل على المسلم أن یبتعد عنه.
 مـاذا �عنـيو�قصـد القسـم ُیر�ـد أن نحلـف بـذمتك، ك تمعنـى بـذمتي؟ أو بـذم مـاالذي �قول: بذمتي، 

 بذمتي �قول، وقد �قول: في ذمتي.
 طالب:........
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أیــن أبــوك؟  -فــي �تــب اللغــة-نعــم، لكــن �قــول لــك: أنــا مــا انتقصــنا، البــاء �معنــى فــي، أیــن أبــوك؟ 
 �المسجد وهو �قصد في المسجد، فالن في ذمة هللا.

        ". اصادقً  �غیره أحلف أن من إليَّ  أحب ا�اذ�ً  �اهلل أحلفَ  ألن"
ا َشـاَء ال َتُقوُلـوا: َمـ«: -قـال وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي عـن -عنه هللا رضي- حذ�فة وعن"

ُ َوَشاَء ُفالنٌ  ُ ُثـمَّ َشـاَء ُفـالنٌ  ،للااَّ طـف بــ (ثـم) قـدم الكـالم فـي العوقـد ت" »َوَلِكـْن ُقوُلـوا: َمـا َشـاَء للااَّ
فیــه  »نٌ ُثــمَّ َشــاَء ُفــال «واو تقتضــي التشــر�ك، فهــي محرَّمــة شــرك، ثــم فیــه والــ ،والــواو، وأن ثــم جــائزة

ــالنٌ «إثبــات المشــیئة للمخلــوق؛ ألنــه قــال:  ــاَء ُف ــمَّ َش ُ ُث ــاَء للااَّ ــا َش ــوا: َم ؟ لمــنئة ثبــات المشــیإ »ُقوُل
 للمخلوق.

ا دة، و�نمـوال إرا وهذا فیه ردٌّ على الجبر�ة الذین ال ُیثبتون المشیئة لمخلوق، وأنه ال یتحـرك �مشـیئة
 حر�ته �حر�ة ورق الشجر في مهب الر�ح إلى غیر ذلك مما ُذِكر في �اب القدر.

جـلَّ  -وأن للمخلوق مشیئًة مستقلة عن مشـیئة هللا ،وُ�قابل الجبر�ة هؤالء القدر�ة الغالة في اإلثبات
 .-وعال

 .صحیح �سندٍ  داود أبو رواه"
هیـة عنـد السـلف ُ�كره، والكرا " و�ك �اهلل أعوذ الرجل: قول� أن كره�ُ  أنه: النخعي إبراهیم عن وجاء

 تعني التحر�م، الكراهیة عند السلف ُ�طلقونها وُ�ر�دون بها التحر�م.
وعرفنـا " وفـالن هللا لوال :تقولوا وال ،فالن ثم هللا لوال: و�قول: قال ،�ك ثم �اهلل: �قول أن و�جوز"

 ما بین حرفي العطف من التفاوت.
�قـول: ثـم  هذا فـالن هـذا إن �ـان موجـوًدا لـه مشـیئة وقـدرة ال �ـأس »ُثمَّ َشاَء ُفالنٌ «: �قي في قوله

 شاء فالن، لكن �ان میًتا في قبره له مشیئة؟ ال.
 :مسائل فیه"�قول: 
 . وقد تقدم الكالم فیها ،"األنداد في البقرة آ�ة تفسیر: األولى

 تعــم أنهــا� األكبــر الشــرك فــي النازلــة اآل�ــة �فســرون  -عــنهم هللا رضــي- الصــحا�ة أن: الثانیــة"
 لعموم اللفظ وهو الشرك." األصغر

 األمر الثاني: أن األصغر قد یرتقي حتى �صل إلى األكبر، تبًعا لما �قر في القلب.  
 وهذا نص النصوص السا�قة." شرك هللا �غیر الحلف أن: الثالثة"
لیـه �ـالم عوهـذا مـا یـدل " الغمـوس یمـینال مـن أكبـر فهـو اصـادقً  هللا �غیر حلف إذا أنه: الرا�عة"

 ابن مسعود.
ل علـى وعرفنـا أن التشـر�ك �ـالواو شـرك، وثـم التـي تـد" اللفـظ في وثم الواو بین الفرق : الخامسة"

 الترتیب وتراخي المنزلة، منزلة المخلوق عن الخالق أنها جائزة �ما تقدم.
 �هللا أعلم.
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 طالب:........
 ائشة وغیرها.جاء بها نصوص عن الصحا�ة عن ع

 طالب:........
ْمِس َوُضَحاَها} ي في القرآن �عد جاء ال لیس في القرآن، الذ  .]١[الشمس:{َوالشَّ

 طالب:........
 في ذمتك ُتجتنب.

 طالب:........
 �قع في الشرك.
 طالب:........

ِ َفَقـْد َأْشـَركَ «هـذا األصـل فیـه أنـه شـرك  تـوالهم هللا فـراد النـاس یأثـم �عـد ذلـك  »َمـْن َحَلـَف ِ�َغْیـِر للااَّ
 جمیًعا.

 طالب:........
 ال إذا �انت تصل.

 طالب:........
 أنا أقول: ال ُ�جزم �التصحیح في صلب الكتاب إال من إماٍم حـافظ ُمطِلـع عنـده مـن سـعة االطـالع

و�ن صـح  ،ما �جزم �ه على نفي اللفـظ المحكـوم �خطئـه، إذا �ـان فیـه أدنـى احتمـال یبقـى �مـا هـو
 فنا علیه أنه جاء عن ابن عمر.  الذي وق

  
 
 
  
 
 
  
 
 
 


